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Jubilæumsaktiviteter 

Bestyrelsen har her i foråret holdt det sædvanlige antal møder, som især har haft fokus på 
foreningens forestående 10 års jubilæum. Det har vi i sagens natur haft lidt svært ved at 
fortælle noget om undervejs. Men i dag skal det være!  
 
Som allerede annonceret fejrer vi jubilæet lørdag 6. oktober. Om eftermiddagen byder vi på et 
workshop-program i AFS Huset på Nordre Fasanvej, hvor vi meget gerne ser rigtig mange 
møde op til en uformel snak, omkring hvad vi vil med Munin i fremtiden. Der har allerede 
været afholdt et par møder med nogle medlemmer om dette emne, og nu synes vi tiden er til 
at bringe denne diskussion ud til en bredere kreds. Så vi vil meget gerne have, at I gør jer 
nogle tanker og møder op i AFS huset den eftermiddag.  Formelt afholder vi også  general-
forsamling den eftermidag men det vil vi prøve at at gøre kort. 
 
Om aftenen har vi aftalt med Restaurant Kanalen, Strandgade, Kbh K at servere en 3 retters 

middag for os – ikke mindst inspireret af den bragende succes 
middagen på den amerikanske ambassade sidste år var. 
 
Efterfølgende spiller 
Loungeladies - 
http://www.loungeladies.dk/ 

- op til dans i flere 
omgange á 45 minutter. 
 
Vi planlægger at udsende 
den mere formelle 
invitationen ultimo 
august. Det er også her 

du tilmelder dig endeligt. 
 
For at kunne styre økonomisk bedst muligt gennem dette arrangement udbeder vi os herved 
en uforpligtende tilkendegivelse af din mulige deltagelse i henholdsvis workshop og 
middag. Vi forventer en kuvertpris på ca. 500 kr. inkl. drikkevarer til maden og underhold-
ning. Send din tilkendegivelse ved at svare på denne mail med antal personer. Har du ikke 
email, så ring til Klaus Faartoft på 2630 9014. 
 
 
Munin Reunion og Slotskoncert på Hindsgavl slot 18. august 

I Nyt fra Munin, April 2012 annoncerede vi at vi atter i år afholder denne reunion. 10 medlem-
mer har tilkendegivet interesse i at deltage.  
 
Er du interesseret, kan du stadig nå at tilmelde dig. For at 
få en smidig forretningsgang har vi aftalt, at du selv 
tilmelder dig arrangementet direkte hos Hindsgavl Slot 
på telefon 6441 8800. http://www.hindsgavl.dk/ 
 
Medlemsarrangementet lørdag aften ”Om Hindsgavl slot 
og dets historie” vurderer vi trækker færre deltagere 
end forventet, så det udgår. Lokalet er stadig til 
rådighed for samvær mellem Munin deltagerne.   
Vi vedlægger programmet, som vi sendte med ud i 
første omgang, så du har det lige ved hånden. 
Niels Ditlevsen har bedt om, at du samtidig med din 
tilmelding hos Hindsgavl slot lige dropper ham en mail 
på ndditlev@gmail.com om, at du deltager.           Indblik i at være udvekslingsstudent        


